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Undervisningsbeskrivelse  
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  
 

Termin Maj-juni 14/15 

Institution VBC, Vejen Business College 

HHX HHX 

Fag og niveau Erhvervsret, niveau C 

Lærer(e) Bjørn Svensson 

Hold HH31 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb  
 

Titel 1 Erstatningudenforkontrakt 

Titel 2 Aftaleret,Fuldmagt,ForbrugeraftalerogMarkedsføring 

Titel 3 KøbogSalgafvarerogtjenesteydelser,InternationalProcesogPrivatret,Internationalkøb 

Titel 4 Itjura og e-handel 

Titel 5 Kreditaftaler,Kreditsikring,herunderkøbmedEjendomsforbehold,KautionogPant 

Titel 6 Individualforfølgning/Universalforfølgning 

Titel 7 Immaterialret 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Erstatning udenfor kontrakt samt produktansvar 

 

Indhold  

Erhvervsret, 1. Udgave, 1. Oplag 2013 af:   

Dorte Dittmann og Mette Gade, forlaget Trojka 

    

Lærebogens kap. 4 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 8 lektioner 

Særlige fokus-

punkter 

 

At eleverne opnår forståelse for erstatningsrettens væsen i relation til identifikation 

af forskellig problemstillinger og anvende de forskellige ansvars-

grundlag og erstatningsbetingelser. 

 

Mål:  At eleverne skal kunne anvende den juridiske metode til analyse og vur- 

          dering af juridiske problemstillinger indenfor erstatningsretten, herun- 

          der også produkt ansvar. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning, gruppearbejde om øvelsesopgaver, forelæggelse i klassen 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 2 

 

Aftaleret, Fuldmagt, Forbrugeraftaler og Markedsføring 

Indhold  

Erhvervsret, 1. Udgave, 1. Oplag 2013 af:   

Dorte Dittmann og Mette Gade, forlaget Trojka 

 

Lærebogens kap. 6, 7, 8 og 13 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 20 lektioner 

Særlige fokuspunkter  

At eleverne forstår problematikkerne omkring aftalers indgåelse og tilbagekal-

delse m.v.,  fuldmagtsforhold og deres funktion, samt aftalers ugyldighed. 

At eleverne for kendskab til de præceptive regler i Forbrugeraftaleloven og deres 

anvendelse. 

At eleverne for kendskab til reglerne i Markedsføringsloven. 

Mål: At eleverne skal kunne forstå og kunne anvende reglerne i Aftaleloven, For-

brugeraftaleloven og Markedsføringsloven til løsning af juridiske problemstillin-

ger på de nævnte emneområder. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning i varierende former, herunder dialogundervisning og opgave-

løsning. 

Produktformer: Mundlig og skriftlig fremstilling af opgaveløsning. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 3 

 

Køb og salg af vare og tjenesteydelser, International Proces- og Privat-

ret, Internationale Køb 

Indhold  

Erhvervsret, 1. Udgave, 1. Oplag 2013 af:   

Dorte Dittmann og Mette Gade, forlaget Trojka 

 

Lærebogens kap. 9, 10,11 og 12  

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 20 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

 

At eleverne får indblik i såvel de nationale som internationale køberetlige regler 

og deres anvendelsesområder. 

Mål: At eleverne skal kunne forstå og kunne anvende såvel de nationale som  

         internationale køberetlige regler, så eleverne er i stand til at anvende reg-

lerne i relation til konkrete juridiske problemstillinger. 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning i varierende former, herunder dialogundervisning og opgave-

løsning. 

Produktformer: Mundlig og skriftlig fremstilling af opgaveløsninger. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 4 

 

It-jura og e-handel 

Indhold  

 

Erhvervsret, 1. Udgave, 1. Oplag 2013 af:   

Dorte Dittmann og Mette Gade, forlaget Trojka 

 

Lærebogens kap. 15 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 4 lektioner 

Særlige fokuspunkter  

At eleverne skal kunne forbinde de traditionelle juridiske problemstillinger med 

anvendelse af moderne it - teknologi. 

Mål: Eleverne skal kunne fortolke it-relateret jura med henblik på analyse og  

         vurdering af relaterede emner omkring e-handel, aftalers indgåelse og 

         køb, markedsføring, hæftelse i forbindelse med misbrug af betalingskort,  

         persondataloven og ophavsret. 

 

 

Væsentligste arbejds-

former 

 

Klasseundervisning , dialogundervisning, mundtlige opgaver. 

Produktformer: Mundtlig fremstilling af opgaveløsning. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 5 

 

Kreditaftaler, herunder køb med ejendomsforbehold, kaution og pant 

Indhold  

 

Erhvervsret, 1. Udgave, 1. Oplag 2013 af:   

Dorte Dittmann og Mette Gade, forlaget Trojka 

 

Lærebogens kap. 18, 19, 20 og 21. 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 12 lektioner 

Særlige fokuspunkter  

 

At give eleverne indblik i de forskellige former for kreditaftaler, herunder deres  

tilblivelse, ophør og de forskellige former for sikringsakter.  

 

Mål: At eleverne skal kunne forstå og kunne anvende de forskellige regler for 

kreditaftaler til løsning af juridiske problemstillinger på de nævnte emneområ-

der. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning i varierende former, herunder dialogundervisning og opgave-

løsning. 

Produktformer: Mundtlig og skriftlig fremstilling af opgaveløsninger. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 6 

 

Individualforfølgning / Universalforfølgning 

Indhold  

 

Erhvervsret, 1. Udgave, 1. Oplag 2013 af:   

Dorte Dittmann og Mette Gade, forlaget Trojka 

 

Lærebogens kap. 23 og 24 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 8 lektioner 

Særlige fokuspunkter  

At eleverne opnå kendskab til de forskellig former for- og principperne i - retsfor-

følgning, herunder inkassoret samt insolvensret. 

 

Mål: Eleverne skal kunne diskutere aspekterne vedrørende retsforfølgning, her-

under betingelserne for individualforfølgning og universalforfølgning. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning i varierende former, herunder dialogundervisning og opgave-

løsning. 

Produktformer: Mundtlig og skriftlig fremstilling af opgaveløsninger. 

 

Retur til forside 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
Retur til forside 

 

Titel 7 

 

Immaterialret  

Indhold  

 

Erhvervsret, 1. Udgave, 1. Oplag 2013 af:   

Dorte Dittmann og Mette Gade, forlaget Trojka 

 

Lærerbogens kap. 14 

 

 

Omfang 

 

Anvendt uddannelsestid 8 lektioner 

Særlige fokuspunk-

ter 

 

At give eleverne en forståelse for reglerne om immaterialret, og hvordan design, 

varemærker, opfindelser og kunstneriske værker beskyttes. 

 

Mål: Eleverne skal kunne redegøre for  

Den retlige regulering på de forskellige områder inden for immaterialretten samt 

anvende disse på løsning af konkrete juridiske problemstillinger. 

 

 

Væsentligste ar-

bejdsformer 

 

Klasseundervisning og opgaveløsning. 

Produktformer: Gennemgået og emnerne er integreret løben i forbindelse 

                             med gennemgangen af det øvrige pensum.  

 

 

Retur til forsiden 


